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Условите што ни ги диктира современиот начин на живеење преку 

кој го бараме нашето место под сонцето во борбата за опстанок, не тера 

сите да се движиме по патот на времето многу побрзо од порано. Во таа 

немилосрдна трка со времето често пати забораваме да погледнеме 

околу нас не обрнувајќи им внимание на нештата кои имаат белези на 

оддамна востановени општочовечки вредности. Она што по малку ни 

недостасува е почитта, љубовта, разбирањето, заедништвото и 

човечноста во човека! 

Токму тие традиционални доблести треба да си ги посакаме во 

миговите кога ги менуваме календарите на нашиот опстој. 

Сега, кога ги збогатуваме спомените со уште една измината 

година и кога со задоволство ги исчекуваме предизвиците што со себе ќе 

ги донесе Новата година, враќањето кон моралните вредности ни е 

повеќе од неопходно. 

Не смееме да забораваме дека почитувањето на етичките норми е 

онаа што прави од нас вистински луѓе. Тоа е она што може да не спаси 

од понатамошното ерозивно дејство на отуѓувањето. Без разлика кои 

сме, што сме и каде припаѓаме, треба да знаеме дека сме си потребни 

едни на други. Како такви, најповеќе ќе сме им потребни на оние кои 

доаѓаат по нас, бидејќи ќе знаеме на што да ги научиме и какви 

вредности ќе им оставиме во наследство. 

Што е сторено во оваа година нема потреба посебно да се 

истакнува во овој миг. Тоа едноставно се гледа и станува дел од нашето 

ново секојдневие. Повеќе од се, важно е да се знае дека се што 

постигнавме, го постигнавме заеднички. И идеата и поддршката и 

реализацијата се подеднакво важни. 
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Во овој момент најважно е да ги зачуваме стекнатите придобивки 

и искуства од годината која изминува оти ќе ни затребаат за нашите идни 

ангажмани. 

Оние нешта што како новитети ќе произлезат од таквите 

ангажмани а во функција на подобар живот на секој граѓанин, ќе бидат 

повторно заеднички успех на сите нас. Нашата заедница сме сите ние, и 

сите имаме обврска да се вложиме себе си во нејзиниот  прогрес. 

Задоволството од тоа повторно ќе ни припадне подеднакво, затоа што 

никој нема право да ужива во среќата ако не ја подели со другите.  

Во името на таквата среќа, сакам да ви посакам добро здравје, 

весел живот, вистинска љубов и семејна слога со многу насмевки!!. 

Новата 2008 година нека ви донесе успешна хармонија меѓу 

духовното и материјалното. 

Нека Ви е за многу години, мои сограѓани.  
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